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לכבוד
מר עמיר יצחקי – ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה
המחלקה לבריאות הסביבה
משרד הבריאות
בדוא"לamir.itzhaki@moh.health.gov.il :

ד ח ו ף
שלום רב,
הנדון :מפגעי תברואה באשכול גני-ילדים בכפר יונה
 .1אשכול הגנים המדובר נמצא ברחוב המשאלות ,בשכונת שרונה החדשה אשר בכפר-יונה ,ומונה שישה גני ילדים,
שבהם שוהים מדי יום ,כ 190-ילדים בגילאי  3עד  .6שכונת שרונה מצויה במזרח העיר ,ובנייתה ואכלוסה מצויים
בעיצומם .השנה אוכלסו בשכונה ,לראשונה ,גני הילדים העירוניים.
 .2עוד לפני פתיחת שנת הלימודים נוכחנו לראות ואף התרענו על כך שארגזי החול בגני הילדים אינם מכוסים
ולפיכך חשופים לגישה של בעלי חיים.
 .3אכן ,ביום רביעי האחרון ,ה 4-בספטמבר  ,2019איתרו הורי הילדים צואת בעלי חיים בתוך ארגז החול .המפגע
צולם.
 .4גם היום ,ה 11-ספטמבר ,נמצאה צואת בעלי חיים בתוך ארגז החול .המפגע צולם.

עמוד  1מתוך 3

 .5ראוי לומר ,שבהוראת קבע מס'  86לחוזר מנכ"ל משרד החינוך 1,אשר עודכנה אך לאחרונה בחודש מרץ ,2018
נקבע מפורשות בסעיף  10.7.1בזו הלשון (ההדגשות בקו הוספו):
"א .ארגז חול שאינו מתוחזק בצורה נאותה עלול
לשמש מוקד משיכה לחיות משוטטות כמו חתולים
וזוחלים העושים את צורכיהם בחול ,ולכן הוא עלול
להיות

מקור

למפגעים

בריאותיים

ולמחלות.

תחזוקה שוטפת של ארגז החול ,ניקויו וסינונו
באופן סדיר עשויים למנוע בעיות בריאותיות.
[]...
ה .אם מתגלות בארגז החול הפרשות וצואת בעלי
חיים יש להחליף בו את החול  .יש להפסיק את
השימוש בארגז החול עד למועד החלפת החול.
ו .יש לכסות את ארגז החול ביריעת ברזנט או
ביריעה אטומה אחרת המאפשרת ניקוי ושטיפה ".
 .6למרבה הצער ,למרות הוראות פשוטות ומפורשות אלו ,המחייבות את החלפת החול ,עיריית כפר יונה מסרבת
לקיים את הנחיותיו המפורשות של מנכ"ל משרד החינוך ,ובכך היא מגבירה את הסיכון של ילדינו להיחשפות
למחלות .מדובר בהפרה של הוראה שחודדה רק לפני חודשים אחדים" ,בעקבות הסכמות בין משרד
החינוך ,משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי" (לשון ההוראה) כאשר השינוי המהותי הינו שיש
צורך להחליף את החול ואין להסתפק בסינונו .
 .7למרות שהובאו בפני הגורמים הרלוונטיים בעיריית כפר יונה תמונות המציגות צואת בעלי חיים בארגז החול,
החליטו אותם גורמים בעירייה שדי בביקור במקום של מנהלת אגף החינוך בעירייה ומפקחת מטעם משרד
החינוך ,על מנת להצמיח את המסקנה כי אין כל סיכון הנובע מארגז החול ,לאחר בדיקת זיהומים שנעשתה ,לפי
הטענה.
 .8במלוא הכבוד ,לא ברור לנו מהי הסמכתן של המנהלת והמפקחת לבדוק זיהומים ,אולם גם אם עומדת להן
הסמכה שכזו – לא הונח כל טעם מבורר לסטות מהנחיה מפורשת של מנכ"ל משרד החינוך ,שגובשה – כאמור –
בשיתוף משרד הבריאות .ממילא לא הוצגה לנו ,הורי הילדים ,תוצאותיה של בדיקה מדעית שנערכה ,אם נערכה.
 .9לא זו בלבד ,אלא שמעיריית כפר יונה נמסר לנו ביום ה 6-ספטמבר ,יום שישי האחרון ,שגם במבט צופה פני
עתיד ,אין בכוונתם לכסות את ארגז החול ובכך מופרת הנחיה מפורשת של משרד הבריאות ושל משרד החינוך.
נציין בנוסף שקיים ארגז חול בבית הספר במתחם הצמוד לאשכול הגנים וגם שם ארגז החול לא מכוסה.
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 .10אשר על כן ,נבקשכם להורות לעיריית כפר יונה להחליף את החול שבארגז החול ,לדאוג לכסות את ארגז החול
מדי יום ולנהוג על פי ההוראות שגובשו בהסכמה במסגרת חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 .11כן נבקשכם להורות לעיריית כפר יונה להציג לנו אישור בדבר החלפת החול .צר לנו על היעדר שיתוף פעולה של
העירייה עמנו ,הורי הילדים ,וצר לנו על הזלזול הבוטה מצד העירייה ומנהליה בבריאות ילדינו .לא ניתן
להשתחרר מן הרושם ,שהאינטרס שמונח לעיני העירייה הוא – כנראה – אינטרס של חסכון כספי שינבע מאי-
החלפת החול בארגז החול.
 .12מאליו מובן ,שמאחר שהחול הוא גורם חשוב להתפתחותם של ילדים (כפי שאף צוין בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
הנ"ל) ,אין בכוונתנו להסכים להצעת העירייה להפסיק כליל את השימוש בחול לאורך כל שנת הלימודים .הצעה
זו טרם הובאה בפנינו ,אולם בהכירנו את הרוח הנושבת במסדרונות הרשות המקומית ,אנו מניחים שהיא בוא
תבוא ,על מנת לשרת את האינטרס של העירייה בחסכון כספי.
 .13מעבר לצורך בטיפול דחוף בנושא זה ,אנו מבקשים להתריע כי עיריית כפר יונה אינה מציגה בפני הורי הילדים
בדיקת קרינה אשר בוצעה על ידה לפני ימים אחדים באשכול הגנים .זאת ,כאשר בדיקה עצמאית שביצעו
ההורים ,ללא שיתוף פעולה של העירייה ,העלתה ממצאים מדאיגים לכאורה.

בכבוד רב,
יניב מנצור ,יו"ר ועד שכונת שרונה
ומר אורן גיא חבר ועדת משנה לחינוך בוועד שכונת שרונה
פרטים ליצירת קשר :יניב 052-8180150
העתקים:
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך .בדוא"לshmuela@education.gov.il :
ד"ר שמואל גרוס ,רופא נפתי ,נפת השרון – נתניה .בפקס09-8611546 :
לשכת הבריאות המחוזית נפת השרון – נתניה .בדוא"לinfo@nty.health.gov.il :
גב' שושי כחלון – כידור ,ראש עיריית כפר יונה .בדוא"לshoshik@Kfar-yona.org.il :
גב' אסנת חכמון ,מנהלת אגף החינוך עיריית כפר יונה .בדוא"לosnath@kfar-yona.org.il :
גב' עמליה חיימוביץ ,מנהלת מחוז מרכז משרד החינוך .בדוא"לmerkazp@education.gov.il :
גב' אפרת קאופמן ,מפקחת אזורית משרד החינוך .בדוא"לefratka@education.gov.il :
מר יונתן בר סימן טוב ,ממונה מחוז מרכז משרד הפנים .בדוא"לmer-memunem@moin.gov.il :
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